
Rozšíření optické síťe CAMELNET Nezvěstice 

Topologie vybudovaných optických tras 

Optická trasa se skládá ze 2 funkčních celků.  

Podzemní vedení 
Od č.p. 133 je již vedena zodolněná mikrotrubička DuraMicro DB 10/14 , která je ukončena a 
zaslepena pod zemí na křižovatce v blízkosti č.p. 90. Zodolněná mikrotrubička vede ve 
volném terénu (pod zelenými plochami) uložena do pískového kabelového lože. V místech 
přejezdů je kabel ještě chráněn trubkou Kopoflex 50. Tato stávající trubička bude pod 
povrchem odhalena a napojena na nově vzniklé podzemní vedení začínající  u křižovatky u 
č.p. 90 směrem ke křižovatce u č.p. 150.  Vedle č.p. 150 bude na stávajícím sloupu (ČEZ) 
ukončena v přechodové skříni URM SL 24S.  
V č.p. 133 v technické místnosti je trubička ukončena ve stávajícím datovém rozvaděči 
v majetku obce Nezvěstice. V mikrotrubičce je zafouknut 12 vláknový kabel  OFA, 12xG657A, 
PA 2,1 mm. Ten je přiveden do optické vany a přes optický switch TP-Link TL-SG5412F 

JetStream™ bude vytvořena lokální síť obecního úřadu. 
Podzemní vedení měří 265m. 
 
Nadzemní vedení 

Ve výše uvedené přechodové skříni URM SL 24S bude na optický kabel přivedený ze země 
navařen závěsný optický mikrokabel Solarix DROP 1000 16vl. Bude provařeno 12vl. ze 16-ti 
(4.vl zůstanou jako rezerva). Dále bude závesný kabel pokračovat vzduchem přes silnici I. tř. 
1/19 a potom po sloupech veřejného osvětlení přejde na těleso lávky pro pěší. Na lávce bude 
kabel veden v jejím souběhu a bude dále chráněn pancéřovou chráničkou z důvodu umístění 
ve výšce dosažitelné chodci. Z lávky pak přejde kabel pod zemí na sloupy VO a pak dále 
vzduchem pokračuje až do půdních prostor budovy zdravotního střediska č.p. 20.  

Nadzemní vedení měří 270m. 

 

Na půdě  zdravotního střediska bude umístěn nový datový rozvaděč (RACK 12U) V majetku 
obce Nezvěstice. Do rozvaděče bude přidán optický switch a optická vana pro potřeby obce.   

Do optického switche bude zavedeno připojení k internetu přes gigabitový SFP modul z již 
existujícího switche (v majetku obce Nezvěstice) umístěného v technické místnosti v č.p. 133.  
Kapacitu je možné čerpat až do výše 1 Gbit/s. 



 
 

Seznam pořízeného zařízení 

 
Zařízení počet
24 portový opt ický panel 19" 2
pigtail SC/PC, průchodka SC/PC 24
kazeta svárů do opt ického panelu 4
víčko kazety svárů 4
hřebínek pro 6 svárů 4
ochrana sváru trubičková - převlečník na OK 24
pigtail SC/PC, průchodka SC/PC 24
spojka MT 1
MT DuraLine 14/10 150
Přechodová skříň URM SL 24S 1
pancéřová trubka 18mm 6
konzola uchycení na sloup u křižovatky 1

265
Opt ický kabel Solarix DROP1000 16vl. 410
Chránička pancéřová (v souběhu s lávkou) 110
Chránička zemní kopof lex (prechod z lávky na sloup) 15
Průběžný závěs DS-2 pro kabel s průměrem max. 4mm (DROP) 4
Kotva pro opt ický kabel DROP, kulatý kabel 2-6mm (DROP) 4
Kovový sloup u viaduktu vedle zrcadla 1
RACK 12U 1
TP-Link TL-SG5412F JetStream™ 12-Port Gigabit SFP L2 Managed Switch with 4 Combo 1000BASE-T Ports 1
MaxLink 1.25G SFP opt ický modul, WDM(BiDi), SM, Tx 1550/Rx1310nm, 20km 2

Mikrokabel OFA, 12xG657A, PA2,1 mm

 

 
Vytvořená  síť  disponuje rychlostí 1Gbit/s. Provoz zajišťuje zdarma spol. Radynet s.r.o. 

 


